Komise m stské ásti .14 – Nové Hodolany
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
4.9.2007

I. Zahájení
Komise m stské ásti Nové Hodolany (dále jen KM ) svolala pravidelné
jednání v 17:00 hod dne 4.9.2007 v zasedací místnosti Jungmannova 25.
II. Prezence
P ítomni: viz prezen ní listina.
III. Schválení zápisu z minulé jednání
P edseda rozdal zápis z minulého jednání.Zápis byl schválen.
IV. Otev ené body
Zna ení p ednosti v jízd p ed ZŠ Hálkova na rohu ul. Jungmannovy a
Hálkové. Ing. Šimša bude op t urgovat u Mgr.Puha e.
Žádost o umíst ní zábradlí na nov vzniklé autobusové zastávce na erné
cest . Ing. Šimša bude op t urgovat u Mgr.Puha e.
Umíst ní odpadkového koše p ed školou v areálu Olfeda na ulici Kaštanová.
Ing. Šimša bude op t urgovat u Mgr.Puha e.
Kontrola názv ulic - lenové komise provedli kontrolou zna ení názv
ulic,seznam chyb jících ozna ení p edán na MMO.
V seznamu ulic chybí ulice Tovární - tato ulice nepat í do naší KM .
V. Nové záležitosti
- Odpadové hospodá ství:
MMO zjiš uje na jednotlivých komisích m stských ástí možné zp soby sb ru a
zpracování biomasy. Jedná se o:
Zahradní kompostování (uživatelé si z ídí vlastní místo pro kompostování).
Komunitní kompostování (kompost založen na vybraném míst ,jeden lov k
organizuje sb r).
Centrální svoz (v pravidelném intervalu je p istavován kontejner).
Svoz bioodpadu d m od domu (svoz nádoby u domu cca 240l d m od domu 1x
za 14dn ).
KM považuje za nejvhodn jší zp sob :
Komunitní kompostování (kompost založen na vybraném míst ,jeden lov k
organizuje sb r).

- Majetkoprávní záležitosti:

Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu s následným odprodejem majetku
statutárního m sta Olomouce. Jedná se o ást parc. . 414/2 ost.pl. o vým e
20 m2 v k.ú. Olomouc-Hodolany.
KM nesouhlasí. Další parkovací stání by byla již ve velmi t sné
blízkosti bezbariérového sjezdu (vozí ká i,maminky s ko árky apod. by m li
zhoršenou viditelnost od vozovky p es parkující vozidla) p ípadn by
zasahovala do n j.
Žádost o sd lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m sta Olomouce.
Jedná se o parc. . 414/36 zahrada a parc. . 418/7 ostatní plocha v k.ú.
Olomouc-Hodolany.
KM souhlasí.
Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m sta
Olomouce. Jedná se o:
ást parc. . 17/5 ost.pl. o vým e 300 m2
ást parc. . 19/1 ost.pl. o vým e 480 m2
ást parc. . 19/4 ost.pl. o vým e 491 m2
parc. . 148 ost.pl. o vým e 521 m2
parc. . 215 zast.pl. o vým e 516 m2 vše v k.ú. Olomouc-Klášterní
Hradisko
KM souhlasí.
Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu majetku statutárního m sta
Olomouce. Jedná se o:
parc. . 214 zast.pl. o vým e 534 m2 v k.ú. Olomouc-Klášterní Hradisko
KM souhlasí.
- Návrh rozpo tu – požadavky na investi ní akce:
1) Oprava p ípadn zpracování projektové dokumentace na opravu mostu
p es eku Byst i ka na t .Masarykova.
2) Oprava schod na mostu pro p ší p es eku Byst i ka mezi ulicemi
Blanická,Dr.Milady Horákové.
3) Kaštanová –rekonstrukce vozovky
4) Masarykova t . – vysazení strom ,parkovací místa
5) T .Kosmonaut – p edlážd ní chodníku
6) Masarykova t . – opravu chodníku na mostu p es eku Moravu
7) Pasteurova – Komenského - opravu chodníku na mostu p es eku Moravu
8) Pasteurova – sv telná signalizace u Slovanského gymnázia
9) Nezvalova,B ezinova,Zeyerova,K ižíkova – oprava chodník
10) kpt.Nálepky,Dukelská,Gorazdovo nám. - oprava komunikací,inž.sítí
11) Pasteurova – Jeremenkova – kruhový objezd u OD Senimo
12) Zeyerova – rekonstrukce školního h išt

- Sb rová sobota:
Sb rová sobota se koná dne 6.10.2007 na rohu ulic:
Milady Horákové – kpt.Nálepky
Ul.Tovární (U Zory)
P edseda rozdal upozor ující letá ky. lenové komise zajistí roznos.
VI. Úkoly
Urgence -viz bod IV/ Šimša Karel Ing. /14.zá í 2007
Požádat MMO o opravu rozbité výv sní sk í ky p ed prodejnou Albert na
t .Kosmonaut / Šimša Karel Ing. /14.zá í 2007
lenové komise zjistí stav lavi ek ve svém okolí. Požadavky na opravy
lavi ek budou zkompletovány na p íštím jednání.
VII. Ukon ení
P edseda ukon il jednání v 18:10. P íští jednání KM se bude konat od 17:00
hod,dne 2.10.2007 v zasedací místnosti Jungmanova 25.
Zápis vytvo ila: Jaroslava Kosová
Zápis schválil: Ing. Karel Šimša

